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1. Rekisterin pitäjä 

Kestopuuteollisuus ry 
Y-tunnus: 0201576-7 
Osoite: Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 
Puhelin: +358 9 6229 400 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Ella Springare  
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 
Puhelin: +358 9 6229 400 
Sähköposti: ella.springare@kestopuu.fi 

3. Rekisterin nimi 

Kestopuuteollisuus ry:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Kestopuuteollisuus ry:n asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraaviin 
tarkoituksiin: 

– Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen 
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen 
– Verkkosivujemme käytön seurantaan, analysointiin ja kehittämiseen 
– Asiakasviestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi 
– Lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin 
– Myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää käyttäjien/ asiakkaiden meille antamia tietoja. Näitä ovat esim. yhteystiedot (nimi, 
sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero), mahdolliset tiedot ammattinimikkeestä, yrityksestä ja 
verkkosivuston osoite. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa yhteydenottojen yhteydessä tai 
palveluidemme käytön yhteydessä tai myöhemmin uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Käyttäjä vastaa 
antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat 
palveluun.  Yhteydenottolomakkeen tietoja ei lisätä asiakas- tai markkinointirekisteriin ilman käyttäjän 
suostumusta. Uutiskirjeen rekisterin tiedot saadaan uutiskirjeen tilauslomakkeesta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Asiakastietoja 
voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa 
rajoissa. 



8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä 
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, 
jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu 
käyttöoikeus liittyy. 

10. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Uutiskirjeen 
tilaajat voivat tarkistaa ja korjata omat tietonsa jokaisessa uutiskirjeessä olevasta linkistä. 

11. Oikeus tiedon korjaamiseen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön 
tiedon korjaamiseksi. 

12. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin 
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. 

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen tai muuttaa ja täydentää tietojaan uutiskirjeen 
tilausvahvistuksen ja uutiskirjeen mukana olevasta linkistä. 

13. Evästeiden käyttö 

(Kestopuuteollisuus ry käyttää verkkosivustossaan evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan 
kävijäliikennettä ja kehitetään kestopuu.fi-verkkopalvelua.) 

 


